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CHARLES GOUNOD
De Franse componist Charles
Gounod (1818-1893) was een
kunstenaar pur sang. Niet
alleen vanwege zijn talent voor
tekenen, schilderen, piano en uiteraard - compositie, maar ook
vanwege zijn typische (romantische) kunstenaarskarakter. Hij
schreef veel kerkelijke muziek
en meer dan eens overwoog
Gounod een leven in het
klooster. Telkens weer bleek de
aantrekkingskracht van muziek
(en vrouwen) echter groter.
Niet zo raar dus dat één van zijn
bekendste opera’s het ultieme
liefdesverhaal verklankt. Roméo
et Juliette vertelt het verhaal van
’s werelds bekendste liefdesduo,
geïnspireerd op Shakespeares
tragedie. Ideaal materiaal voor
de romantische Gounod, die zich
uitleefde in deze opera met maar
liefst vier liefdesduetten.
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ROMÉO & JULIETTE
Opera in vijf akten van Charles Gounod (1818 – 1893). Libretto
van Jules Barbier (1825 – 1901) en Michel Carré (1821 – 1872),
gebaseerd op The Tragedy of Romeo and Juliet van William
Shakespeare.
Wereldpremière: 27 april 1867, Théâtre Lyrique, Parijs.

Roméo et Juliette is een productie van Opera Zuid in samenwerking
met philharmonie zuidnederland.
De opera wordt gezongen in het Frans met Nederlandse en Engelse
boventiteling.
De kostuums zijn ontworpen door Sanne Oostervink en gemaakt in
samenwerking met het kostuumatelier van Opera Zuid.
Het decor is ontworpen door Anneliese Neudecker en gerealiseerd
door La Strada en Roma van Marc Helden in samenwerking met het
technische productieteam van Opera Zuid.

Roméo et Juliette duurt circa 150 minuten inclusief één pauze.
Tijdens de voorstelling is fotograferen of het maken van beeld- en
geluidsopnamen niet toegestaan.

* De muziek van Roméo et Juliette is uitgegeven/in licentie gegeven door: © Wise Music
Classical, London/Albersen verhuur B.V., ‘s-Gravenhage.
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INFO & TICKETS: operazuid.nl/romeo-juliette
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DERNIÈRE

SYNOPSIS
Joep Hupperetz

Nog diezelfde nacht besluit
Roméo om Juliette te bezoeken.
Dolgelukkig door zijn liefdesverklaring verschijnt ze aan
haar venster. Helaas worden
Roméo en Juliette ook nu
weer gestoord. Capulets
bediende Gregorio merkt dat er
indringers in de tuin zijn,
Montagues nog wel! In het
tumult van de zoektocht naar
de indringers bereidt Roméo’s
page Stephano ongezien een
romantische picknick bij
maanlicht voor, zodat het
verliefde koppel elkaar eeuwige
trouw kan zweren.

NL
Het is feest! De heer Capulet
organiseert een gemaskerd
bal om een geschikte
huwelijkspartner voor zijn
dochter Juliette te vinden. Alles
loopt op rolletjes, totdat plots
blijkt dat er zich tussen de
gemaskerde feestgangers
ongenode gasten bevinden.
Vanwege de rivaliteit tussen de
families Capulet en Montague
is de laatste familie absoluut
niet welkom op het feest.
Roméo Montague en zijn vriend
Mercutio hebben daarom
zichzelf uitgenodigd - hoewel
Roméo hier een slecht voorgevoel bij had vanwege een
duistere droom die hij eerder
had. Mercutio stelt hem gerust.
Die droom zal het werk van de
feeënkoningin Mab geweest
zijn; zij kan door middel van
dromen mannen laten verlangen
naar dingen die beter onbereikbaar blijven.
Ondertussen probeert Juliettes
vertrouwelinge Gertrude graaf
Pâris aan haar voor te stellen.
Juliette ziet dat absoluut niet
zitten. Ze wil nog niet trouwen,
ze wil haar eigen keuzes maken,
ze wil leven! Maar dan valt haar
oog op Roméo. Ze is op slag
verliefd op hem... en hij op haar.
Terwijl Roméo en Juliette enkel
nog oog voor elkaar hebben,
ontdekt neef Tybalt tot zijn
afgrijzen voor wie zijn nichtje
is gevallen. Noodgedwongen
vlucht Roméo weg van het feest,
terwijl de heer Capulet de avond
probeert te redden.
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De volgende ochtend haast
Roméo zich naar Frère Laurent
om zijn liefde voor Juliette op
te biechten. Niet veel later
arriveert ook Juliette. Zij vraagt
de broeder om Roméo en haar
in de echt te verbinden. Frère
Laurent stemt toe en voltrekt
het huwelijk, in de hoop dat de
liefde tussen de twee voor vrede
tussen de families zal zorgen.
Buiten het huis van de Capulets
bezingt Stephano het lot van een
gekooide tortelduif, die niet zelf
voor de liefde mag kiezen. Het
lied irriteert Capulets dienaar
Gregorio mateloos en die irritatie
mondt uit in een gevecht tussen
beide families. De strijd neemt
een grimmige wending als
Mercutio wordt gedood door
Tybalt. Roméo wil zijn vriend
wreken en vermoordt op zijn
beurt Tybalt. Op dat moment
verschijnt Le Duc ten tonele; om
de vrede te herstellen verbant hij
Roméo.

In het geheim brengen
Roméo en Juliette samen hun
huwelijksnacht door. Helaas
moet Roméo Juliettes kamer nog
voor dag en dauw ontvluchten,
omdat haar vader binnenkomt
met graaf Pâris aan wie haar
hand is beloofd. Nog diezelfde
dag zal Juliette met Pâris moeten
trouwen. Ten einde raad keert
Juliette zich (weer) tot Frère
Laurent voor hulp. Hij geeft haar
een gif dat haar tijdelijk in slaap
zal brengen, waarna zij een paar
dagen later weer zal opstaan uit
haar vermeende dood.
Tegen haar zin maakt Juliette
zich klaar voor de bruiloft. Voor
het altaar zakt ze in elkaar. Haar
familie waant haar dood. Het
koor bezingt diepbedroefd de
familievete tussen de Capulets
en de Montagues, die al zoveel
jaren duurt en voor zoveel
tragedie heeft gezorgd. Men
hoopt dat de liefde van Roméo
en Juliette, die duidelijk voor
elkaar bestemd waren, alsnog
de vrede kan herstellen.
Zodra Roméo hoort van
Juliettes ‘dood’ gaat hij naar de
familietombe van de Capulets.
Uit pure wanhoop neemt ook hij
gif in. Op dat moment ontwaakt
Juliette, maar het kwaad is dan
al geschied. Terwijl de twee hun
liefde bezingen, sterft Roméo
in de armen van Juliette. Zij ziet
geen andere uitweg en berooft
zichzelf van het leven. Zo zijn de
geliefden eindelijk samen, in de
dood.
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EN
It’s party time! Mr. Capulet
organizes a masquerade ball
to find a suitable marriage
partner for his daughter Juliette.
Everything is going smoothly,
until suddenly we find uninvited
guests among the masked
partygoers. Due to the rivalry
between the Capulet and
Montague families, the latter
family is absolutely not welcome
at the party. Roméo Montague
and his friend Mercutio have
invited themselves, despites
Roméo’s premonition that all will
not be well. His friend Mercutio
reassures him that his dream
was the work of the fairy queen
Mab, who delights in bewitching
men to desire the unattainable.
Meanwhile, Juliette’s
confidante Gertrude tries to
introduce Count Pâris to her.
Juliette however, has her mind
on other things. She does not
want to get married yet, she
wants to make her own choices,
she wants to live! Then she
notices Roméo…. and it’s love
at first sight. While Roméo and
Juliette only have eyes for each
other, cousin Tybalt is horrified
to discover who his niece has
fallen for. Out of necessity,
Roméo flees from the party,
while Mr. Capulet tries to save
the evening.
Later that same night, Roméo
decides to visit Juliette.
Overjoyed by his declaration
of love, she appears at her
window. Unfortunately they

are disturbed again. Capulet’s
servant Gregorio notices that
there are intruders in the
garden. The Montagues that is!
In the turmoil of the search for
those invaders, Roméo’s page
Stephano prepares a hidden
romantic picnic by moonlight so
that the couple in love can swear
eternal fidelity to each other.
The next morning, Roméo rushes
to Frère Laurent to confess his
love for Juliette. Not much later,
Juliette also arrives and asks the
friar to wed Roméo and herself.
Frère Laurent agrees and
officiates the marriage in the
hope that the love between the
two will bring peace between
the families.
Outside the Capulets’ house,
Stephano sings about the fate
of a caged turtledove who is
not allowed to choose love on
his own. This irritates Capulet’s
servant Gregorio immensely and
it leads to a fight between the
two families. The battle takes
a grim turn when Mercutio is
killed by Tybalt. Roméo wants to
avenge his friend and in turn kills
Tybalt. At that moment Le Duc
appears on the scene, to restore
peace he banishes Roméo.
In secret, Roméo and Juliette
spend their wedding night
together. Unfortunately, Roméo
has to flee Juliette’s room before
dawn because her father comes
in with Count Pâris to whom her
hand has been promised. That
same day, Juliette will have to
marry Pâris. At her wits’ end
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she turns to Frère Laurent for
help. He gives her a poison that
will temporarily put her to sleep,
only to resurrect her from her
supposed death a few days later.
Against her will, Juliette gets
ready for the wedding. Then,
just before she reaches the altar
she collapses. Her family thinks
she is dead. The choir sings with
sadness about the family feud
between the Capulets and the
Montagues that has lasted for
so many years and has caused
so much tragedy. There is a
hope that the love of Roméo
and Juliette, who were clearly
destined for each other, can still
restore peace.
As soon as Roméo hears of
Juliette’s ‘death’, he goes to
the Capulets family tomb. Out
of sheer desperation, he also
ingests the poison. At that exact
moment Juliette awakens, but
the damage is already done.
While the two sing about their
love, Roméo dies in the arms of
his Juliette. She sees no other
choice and takes her own life.
So then the lovers are finally
together, in death.
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INTERVIEW MET REGISSEUR
JULIEN CHAVAZ
EEN EIGENTIJDS LIEFDESVERHAAL

Roméo et Juliette is een liefdesverhaal tussen twee mensen uit
rivaliserende families. Regisseur
Julien Chavaz maakte van de
opera een eigentijds liefdesverhaal. Een verhaal van nu!
‘In mijn regie speel ik met de
vraag wat je wel en niet in het
openbaar laat zien.’
Hoe til je dit aloude liefdesverhaal naar de huidige tijd?
‘Roméo et Juliette gaat in mijn
beleving over het voortdurende
spanningsveld tussen publiek
en privé. In de regie spelen
we met deze verschillende
perspectieven. Het ene moment
neem je alles waar vanuit de
twee families, die elkaar in

wisseling van perspectief. Alsof
je het ene moment uit het raam
kijkt en de hele stad overziet en
het volgende moment door een
sleutelgat gluurt.’

Hoe verhoudt zich dit tot onze
tijd waarin door sociale media zo
ongeveer alles openbaar is?
‘In het stuk reflecteer ik op de
vraag wat je wel en niet in het
openbaar laat zien. We zijn het
gewend dat iedereen zijn hele
leven op Instagram en Facebook
etaleert. Ik laat op het podium
af en toe een gordijn vallen,
waarachter karakters
verdwijnen. Het publiek hoort
dat er zich iets afspeelt, maar
is er geen deelgenoot van. Dat
wekt nieuwsgierigheid op.’

Je staat er als regisseur om
bekend dat je ritme aan
een opera geeft. Hoe doe
je dat in deze opera?

‘IN MIJN REGIE SPEEL

‘Allereerst moet het ritme
tussen de grote koorscènes en de intieme
JE WEL EN NIET IN HET
solozang in balans zijn,
OPENBAAR LAAT ZIEN.’
maar ook tussen de
muzikale overgangen
tussen de scènes. Deze
muzikale overgangen
zonder zang gebruik ik om
het openbaar bevechten. Om
meer te vertellen dan er op
vervolgens naar het intieme
papier staat. Ik laat het verhaal
perspectief van Roméo en
vanuit een ander perspectief
Juliette te switchen, die elkaar
zien en laat karakters terugin het geheim ontmoeten. Ook
komen om magie en mysterie
het decor is gebaseerd op deze

IK MET DE VRAAG WAT
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te creëren. karakters terugkomen om magie en mysterie te
creëren. Het publiek leert de
personages hierdoor op een
intiemere manier kennen dan in
de op actie gerichte verhaallijn
mogelijk is. Dankzij de magie en
het mysterie blijft het publiek,
ondanks het feit dat ze de verhaallijn kennen, zichzelf toch
vragen stellen.’

dat zangers hun lichaam inzetten
op een persoonlijke en abstracte
manier. Wat ik hoor, wil ik gereflecteerd zien in de lichamen.
Alleen zo komt de energie over
bij het publiek. Anders kun je net
zo goed naar een CD luisteren.’
op een persoonlijke en abstracte
manier. Wat ik hoor, wil ik
gereflecteerd zien in de
lichamen. Alleen zo komt de
energie over bij het publiek.
Anders kun je net zo goed naar
een CD luisteren.’’

Betekent dit dat de opera een
herschepping van Roméo et
Juliette is?
‘Al deze keuzes over ritme en
structuur maak ik samen met
de dirigent. Waarbij we niet
uit het oog verliezen dat het
originele materiaal van deze
opera natuurlijk al een interpretatie van Gounod van de
tekst van Shakespeare is. Dat
maakt opera tot kunst. Kunst
is in mijn ogen het constant
opnieuw in elkaar zetten en
transformeren van bestaand
materiaal. Een opera is nooit af,
het is een voortdurend proces.’

Welke rol spelen de zangers in
deze transformatie?
‘In deze opera is de lichaamstaal
van de zangers fundamenteel.
Een opera kan de luisteraar
alleen meenemen op een reis
van drie uur als het lichaam van
de zanger volledig verbonden
is met de muziek en tekst.
Operazangers zijn geen balletdansers, dus het gaat mij erom
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INTERVIEW MET MUZIKAAL
LEIDER PHILIPP POINTNER
Samen met regisseur Julien
Chavaz heeft muzikaal leider
Phillipp Pointner het ritme en
de structuur Roméo et Juliette
aangepast aan hedendaagse normen. ‘In deze nieuwe
structuur is Roméo et Juliette
nog nooit uitgevoerd. Het
resultaat zal voor het publiek
zeer interessant en spannend
zijn.

waar om gelachen zal worden.
Doordat Gounod motieven uit
alle tijden samenvoegde, is
een soort patchwork opera
ontstaan.’

Samen met Julien Chavaz heb
je het ritme en de structuur
van Gounods opera aangepast.
Waarom?
‘We moeten loyaal blijven aan
de grote meesters door hun
muziek met respect te spelen,
maar we moeten niet angstig zijn
hen te helpen in onze tijd. Ten
overvloede waarschijnlijk; ik
verander niets aan de muziek
van Gounod, alleen de structuur
van de opera is anders.’

Hoe typeer je de muziek die
Gounod schreef voor deze
opera?
‘De opera Roméo et Juliette
kenmerkt de overgang naar
impressionistische muziek.
Nieuw is de manier waarop de

‘JE HOORT DE ONTDEKKING
VAN DE UNIEKE KLEUREN
EN INGREDIËNTEN VAN DE

Wat is de
belangrijkste verandering?

‘De belangrijkste?
Gounod schreef
LIEFDE, ALS IN EEN AQUAREL.’
Roméo et Juliette
als een nummeropera, waarbij
na elke scène
ruimte is voor applaus. Onze
muziek de relatie tussen Roméo
versie van Roméo et Juliette is
en Juliette belicht. De vier
duetten die Roméo en Juliette
meer doorlopend. De vijf aktes
samen zingen, laten het proces
zijn bij ons samengevoegd tot
van verliefd worden horen. Al
twee delen. Om deze akten
luisterend ontdek je de unieke
ononderbroken te laten zijn, heb
kleuren en ingrediënten van de
ik nieuwe muzikale overgangen
liefde, als in een aquarel. De
gecreëerd. Uiteraard gebruik ik
gevechtsscène is daarentegen
hiervoor Gounods muziek. Nu is
juist heel heroïsch. Ook zijn er
er meer flow en minder verlies
facetten uit de opera comique,
van drama. Na Juliettes aria is
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er overigens wel ruimte voor
applaus, maar niet op plekken
waar het de opera niet dient.’

Deze herschrijving vraagt om
een intensieve samenwerking
met de regisseur. Hoe gaat dat
in zijn werk?
‘Vanwege Covid hebben we heel
wat gezoomd het afgelopen jaar.
Het is een veeleisend proces
waarin je telkens samen beslist
welke delen van de partituur
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je wel of niet gebruikt. Ook
tijdens de repetities is er nog
veel overlegd en veranderd. Het
resultaat zal voor het publiek
zeer interessant en spannend
zijn, want in deze structuur is
Roméo et Juliette nog nooit
-uitgevoerd! Natuurlijk is dat
een risico. Maar het voelt goed.
Mijn instinct zegt me dat we iets
goeds gemaakt hebben.’

LOVE ON STAGE
Liefde en verlangen zijn
in Roméo et Juliette zo
overweldigend en meeslepend,
dat deze alleen nog maar een
uitweg in de dood kunnen
vinden. Hoe ervaren Anna
Emelianova (Juliette) en Peter
Gijsbertsen (Roméo) het om
deze intense liefde publiekelijk
te tonen?

aria’s vraagt veel kracht van
me. Technisch moet het goed
en precies zijn en ik zoek
natuurlijk verbinding met mijn
eigen gedachten en gevoelens.
De populariteit van deze opera
veroorzaakt wel een gevoel van
verantwoordelijkheid. Mensen
zullen me vergelijken met
eerdere Juliettes. Ik vind het
belangrijk dat ze mijn interpretatie van Juliette waarderen.’

Hoe bereiden jullie je voor op
zo’n iconische rol?
Peter: ‘Twee jaar geleden was
er al contact over deze rol en
sindsdien lees en zing ik de
partituur. Voor zo’n grote rol als
deze was het fijn om de tijd te
hebben om me echt in te leven
in Roméo. Samen met Anna
draag ik ten slotte een groot
deel van de uitvoering op mijn
schouders. Niettemin is de druk
hoog. Publiek vergelijkt altijd.
Daarom is het ook zo belangrijk
dat je een rol niet uitvoert zoals
anderen het deden of zoals
het publiek het verwacht. We
creëren onze eigen Roméo en
Juliette.’

Hoe verplaatsen jullie je in die
bijzondere liefde tussen Roméo
en Juliette?
Peter: ‘Aan de liefde tussen
Roméo en Juliette is eigenlijk
niets speciaals. Het is de liefde
zoals wij die allemaal ervaren.
Je ontmoet elkaar en er is
een vonk. Pats boem, je bent
verliefd! Juist dat maakt dit
verhaal speciaal voor iedereen.
Vanaf het moment dat ik zing
zorgt de prachtige muziek ervoor
dat ik de liefde voel. Het zit in
de noten, in mijn woorden en in
wat ik terugkrijg van Anna. Haar
ogen, haar stem.’

Anna: ‘Ik verbeeld
me deze jeugdige
liefde heel
ZING, ZORGT DE PRACHTIGE
gemakkelijk, omdat
ik zelf als jong
MUZIEK ERVOOR DAT IK DE
meisje erg verliefd
LIEFDE VOEL.’
ben geweest.
Ik herinner me
~ Peter Gijsbertsen ~
de emoties en
gedachten nog zo
helder. Ik gebruik
deze gevoelens om me in Juliette
Anna: ‘Juliette is een van mijn
te verplaatsen. Dat werkt enorm
droomrollen. Het grote aantal

‘VANAF HET MOMENT DAT IK

14

Herkennen jullie in je dagelijks
leven het spanningsveld tussen
publiek en privé?

goed. Maar het kan natuurlijk
ook aan Peter liggen, haha. Het
is moeilijk om niet verliefd op
hem te worden, toch?’

Jullie switchen tussen publieke
scènes, waarin veel acteurs
op het podium zijn, naar privé
scènes met slechts jullie
tweetjes. Wat vraagt dat van
een operazanger?
Peter: ‘Het ene moment is
Roméo in gevecht met de
Capulets, het andere moment
ligt hij in bed met Juliette.
De scènes laten verschillende kanten van Roméo zien;
van een overdreven zelfverzekerde vechter naar een
onzekere geliefde. Juist door die
verschillende emoties en snelle
overgangen tussen de scènes
speel ik deze rol graag.’

Peter: ‘Mijn vrouw en ik hebben
elkaar ontmoet op internet, heel
publiek dus. Later trouwden
we om onze directe omgeving
te laten zien dat we voor elkaar
kozen. Niet één foto van de
huwelijksdag heeft het internet
gehaald. Het bewijs dat je je
leven heel publiek kunt leven en
tegelijk heel privé kunt houden.’
Anna: ‘In Rusland is je familie
enorm betrokken bij je privéleven. Ik spreek mijn moeder
zo’n twee à drie keer per dag.
Dat wordt van me verwacht en
ook al stel ik soms grenzen, over
het algemeen vind ik het wel
schattig.’

Tot slot, wat is jullie favoriete
scène?

‘IK HOU VAN
HET STERKE KARAKTER
VAN JULIETTE.’
~ Anna Emelianova ~

‘De bedscène’, antwoorden
Anna en Peter lachend in koor.
Anna: ‘Vanwege het prachtige
duet. Roméo en Juliette zijn
emotioneel echt één, de scène
is vrolijk en speels.’

Anna: ‘Ik hou van het sterke
karakter van Juliette; ze is
bepaald niet verlegen en weet
wat ze wil. Dit zelfvertrouwen
zie je het sterkst terug in de
privé scènes. In de publieke
scènes laat ze zich toch van
de wijs brengen en worden
de emoties haar te veel. Beide
emoties zijn geweldig om te
spelen.’

Peter: ‘In het duet laten ze voor
het eerst horen dat ze samen
zullen zijn.’
Anna: ‘En het is natuurlijk heel
comfortabel om midden in de
uitvoering even onder een deken
in bed te liggen.’
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HET HUIS VAN DE CAPULETS
VERSUS HET HUIS VAN DE
MONTAGUES
In Roméo et Juliette van Charles
Gounod draait het om de liefde
tussen twee jonge mensen.
Hun rivaliserende families doen
er echter alles aan om hen uit
elkaar te drijven. Een gesprek
met leden van de Huizen van de
Capulets en de Montagues over
groepsrivaliteit én hun favoriete
scene.
HUIS VAN DE CAPULETS
Erik Slik
(Tybalt, neef van Juliette)
‘In mijn rol is de haat het meest
extreem zichtbaar. Tybalt is
wraakzuchtig en agressief.
Hij hoeft alleen maar de stem
van de gemaskerde Roméo te
horen om te ontvlammen. “Ik
ga die verrader bestraffen”,
zijn Tybalts woorden. Hij weet
dan nog niet eens dat Roméo
een oogje op Juliette heeft. Dat
laat wel zien hoe groot de vete
tussen de twee families is. Het
is not done om met een lid van
de andere familie te praten, laat
staan te trouwen. Hoe deze
rivaliteit ooit ontstaan is, is mij
onduidelijk. Maar er moet iets
vreselijks gebeurd zijn. Je ziet
het tegenwoordig trouwens
vaak gebeuren. Vijanden
worden
geanonimiseerd. Praten in termen van wij
en zij is een voedingsbodem
voor haat. Mijn eigen karakter
is tegenovergesteld aan dat
van Tybalt, ik zoek juist altijd

de dialoog. En toch kan ik me
op het podium in deze extreme
gevoelens van Tybalt goed
inleven. De muziek zorgt ervoor
dat de feestelijke sfeer verandert
in agressie. Een karakter spelen
dat erg op mezelf lijkt, vind ik
moeilijker. Nu kan ik grove
streken maken, uitbarsten,
exploderen. Voorbereiden op
mijn rol doe ik door de tekst
goed te kennen. Tijdens de
repetities blijkt pas wat een
regisseur echt wil. Het meest
verheug ik me op de gevechtsscène, omdat ik dat ik het
normale leven nooit doe. Ik ben
dan helemaal in het moment en
ga volledig op in de muziek.’
Marcel van Dieren
(Capulet, vader van Juliette)
‘Als hoofd van de Capulets zou
je denken dat de vader van
Juliette meer van de regels
is, van de oude stempel. Het
tegendeel is waar, want Capulet
is vooral met zijn eigen plannen
en plezier bezig. Hij leeft voor de
lol en houdt van een goed feest.
Daarnaast is zijn wil wet. Nadat
het gemaskerd bal is afgelopen,
gaat het Capulet er vooral
om dat Juliette met Pâris trouwt,
aangezien hij in zijn ogen de
perfecte schoonzoon is. Ik zie
de strijd tussen de Montagues
en de Capulets als een soort
adellijke gang rivaliteit. Dat is
niet iets wat Capulet graag wil
veranderen, voor hem is de
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situatie goed zoals die is. Naar
de scène waarin Capulet Juliette
probeert te overtuigen kijk ik
het meest uit. Het feit dat ik
zelf vader ben, maakt dat ik me
betrokken voel en me makkelijk
kan inleven in deze situatie.
Al komt de betrokkenheid van
Capulet meer voort uit eigenbelang dan uit bezorgdheid.’
Rick Zwart
(Pâris, huwelijkskandidaat
Juliette, Huis van Verona)
‘Op het hoogtepunt van
de opera is het podium vol
irrationele haat. De families
scharen zich achter hun
frontman en het koor zingt dat
de hel voor de ander mag openbreken. Deze familiestrijd doet
me denken aan de grimmige
oorlog tussen de supporters
van PSV en AJAX. Op de een of
andere manier vinden mensen
polarisatie fijn en horen ze graag

milder. Pâris is in de ogen van de
familie Capulet de gedroomde
huwelijkskandidaat voor Juliette.
Uitverkoren vanwege zijn titel en
vermogen. Ik denk wel dat Pâris
Juliette oprecht leuk vindt. Ik sta
vaak zonder actieve rol op het
podium en daarom is het heel
belangrijk om de verhoudingen
tussen de karakters goed te
begrijpen en zo mee te kunnen
bewegen in het verhaal. Ik heb
ter voorbereiding veel gelezen
en geluisterd. Naar de gevechtsscène kijk ik het meest uit. Ook
al is het gespeeld, wíj́ tegen zíj́ is
toch gewoon ontzettend lekker.’
HUIS VAN DE MONTAGUES
Maria Warenberg
(Stephano, page van Roméo)

‘Stephano is een nonchalant
en rebels manusje van alles en
niet bang voor de Capulets. Hij
behoort als page tot het Huis
van Montague, maar
is geen haatdragend
persoon. Totdat zijn
‘OP HET HOOGTEPUNT
vriend Mercutio
IS HET PODIUM
sterft. Misschien
voelt hij dan voor
VOL IRRATIONELE HAAT.’
het eerst wrok
tegen de Capulets.
Zijn rol is belangrijk
bij een groep. Politici spelen daar omdat hij de anderen uitdaagt,
wat uiteindelijk in een gevecht
handig op in. De strijd tussen
eindigt; een explosie die hij
de Montagues en Capulets is
niet aan zag komen. Als page
natuurlijk wel een tandje erger.
en vriend wil hij het beste voor
Omdat Pâris geen lid van de
Roméo. Het is een heerlijke rol
familie Capulet is, is mijn rol veel
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met een prachtige solo aria.
Deze aria hoorde ik een paar
jaar geleden voor het eerst,
maar toen realiseerde ik me
niet dat ik de rol al zo snel zou
spelen. Rivaliteit spelen is een
geweldige uitdaging voor een
acteur en zanger. Mijn favoriete
scène is wanneer de twee duels
plaatsvinden, een ongelooflijk
spannende scène met als hoogtepunt het prachtige, hartverscheurende Ah! Jour de deuil.’
Jacques de Faber
(Benvolio, neef en vriend van
Roméo)
‘Benvolio is niet al te slim en een
echt vechtersbaasje. Generaties
Montagues is geleerd hoe je
je gedraagt en met wie je wel
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en niet omgaat. Deze generatie
wil verandering: vechten of
verbroederen, zolang er maar
iets gebeurt! Roméo denkt
oprecht dat hij door een huwelijk
de band tussen de families
kan verbeteren. Benvolio gaat
echter voor het gevecht, met
een dramatische afloop houdt
hij geen rekening. Elk verhaal
heeft een dilemma nodig: liefde,
hiërarchie of rivaliteit. Deze
opera heeft ze alle drie! Stel je
dit verhaal voor zonder deze
drie dilemma’s; het zou een
saai verhaal zijn. Die rivaliteit
spelen is heerlijk. Ik heb de
spanning tussen de personages
nodig om het gevoel van haat
op te roepen. Dat vergt enorme
concentratie. Op het
moment dat die spanning en

concentratie weg zijn, is de
haat gelukkig meteen weer
verdwenen. Liefde neem je veel
makkelijker van het podium
mee naar huis. Kijk maar naar al
die relaties die tussen acteurs
ontstaan na het spelen van een
liefdesscène. Mijn lievelingsscène? De gevechtsscène. Alles
komt samen, de hele situatie
verandert. Het is een ontlading
van de opgebouwde spanning.
Niet de ontlading waarop
iedereen hoopte, maar wel een
verandering.’
Edwin Fardini
(Mercutio, lid van het Huis van
Verona en vriend van Roméo)
‘Mercutio is een spontane
grappenmaker. Hij geeft echt
om Roméo. Hij is moedig,
trouw en een beetje arrogant.
Ik zie de Montagues als een
trotse familie; eervol, nobel en
idealistisch. De oorzaak van
de strijd tussen deze families
is vervaagd, alleen de haat is
overgebleven. De liefde tussen
Roméo en Juliette doorbreekt
deze haat en is voor beide
families daarom een taboe.
Volgens mij liggen liefde en haat
erg dicht bij elkaar. Uit liefde
verdedigt Mercutio Roméo. Hij
wil het beste voor zijn vriend
maar tegelijkertijd moet hij hem
verdedigen tegen de haat van de
Capulets. Bij vechtscheidingen
zie je iets soortgelijks gebeuren:
als kind ben je de prooi waarop
gejaagd wordt vanwege de haat
tussen de ouders en de liefde
voor het kind. Deze opera is
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niet nieuw voor mij. Twee jaar
geleden stond ik aan de andere
kant van deze familiestrijd en
vertolkte ik de rol van Pâris.
Soms vergiste ik mij bij de
repetities daarom even bij het
uitspreken van de juiste familienaam. Ik kende de opera dus
al goed en heb een ander mijn
rol zien spelen. Dat maakte
voorbereiding anders deze keer.
De scène na Mercutio’s en
Tybalts dood vind ik het mooist.
In deze ochtendscène waarin het
koor zingt, realiseert iedereen
zich wat er gebeurd is.’

BIOGRAFIEËN
Liefde is de drijvende kracht in
Roméo et Juliette. Maar, hoe
breng je oprechte liefde op het
toneel? Eén voor één stellen we
de leden van creatives & cast
aan u voor.

Opera. Op de planning staan
onder meer Peter Eötvös’ The
Golden Dragon in het Grand
Théâtre de Genève en Rossini’s
Guillaume Tell bij de Irish
National Opera in Dublin.
julienchavaz.com

JULIEN CHAVAZ (CH)
Regie

‘De wereld van theater is
gebouwd op illusies, poëtica,
reductie en het afleiden van de
zintuigen. Net zoals wilde dieren
in een bos komen echte emoties
het beste naar voren als je ze
niet verwacht. De enige manier
om echte liefde op het podium
aan te treffen is om het zoeken
ernaar op te geven.’ - Julien
Chavaz

De Zwitserse regisseur Julien
Chavaz is bekend om zijn werk
in de hedendaagse opera en het
muziektheater. Zijn productie
Moscow, Cheryomushki
van Shostakovich werd door
Le Monde genomineerd als
beste voorstelling van 2018.
Momenteel is hij artistiek
directeur van de Nouvel Opéra
Fribourg en sinds december
2020 ook Generalintendant van
Theater Magdeburg. Eerder
regisseerde Chavaz Thomas
Adès’ Powder her Face, Gerald
Barry’s The Importance of
Being Earnest, Rossini’s Il
Barbiere di Siviglia en Händels
Acis and Galatea. Daarnaast
werkte hij onder meer bij de
Opéra de Paris, Santa Fe Opera,
Opernhaus Zürich, Komische
Oper Berlin, De Nationale Opera
Amsterdam en Welsch National
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PHILIPP POINTNER (AT)
Muzikale leiding

Dirigent Philipp Pointner
studeerde directie,
correpetitie en compositie
aan het conservatorium en de
universiteit van zijn geboortestad Wenen. Hij studeerde cum
laude af, waarna hij dirigent
werd bij de Cape Town Opera.
Daarna was hij werkzaam in vele
Duitstalige operahuizen,

waaronder in Hamburg, Keulen,
Mannheim, Wenen en Graz.
Ook werkte hij bij Staatstheater Wiesbaden en tot 2013
was hij muzikaal leider aan het
Staatstheater van Nürnberg.
Momenteel heeft Pointner
een internationale freelancecarrière. Hij was gastdirigent
bij het Opera Ballet Vlaanderen
en werkte onder meer met
het WDR-Rundfunkorchester
Köln, de Berliner Symphoniker, het Tonkünstler Orchestra,
de Staatsphilharmonie
Nürnberg, het Wien RundfunkSymphonieorchester en het
Staatsfilharmonisch Orkest van
Cluj in Roemenië.
www.philipp-pointner.at

‘Hoe ik oprechte liefde op het
toneel breng? Door intense
muzikale momenten te creëren.’
- Philipp Pointner
ANNELIESE NEUDECKER (AT)
Scenografie

Wenen voltooide, werkte ze
als assistent-decorontwerp;
onder andere bij de Salzburger
Festspiele, Wiener Volksoper,
Opéra de Lyon en het Opernhaus
Zürich. Van 2011 tot 2013
werkte ze onder de artistieke
leiding van Martin Kušej in het
Residenztheater München als
hoofd decorbouw. Sindsdien
ontwerpt zij decors voor
diverse theaters, waaronder
de Komische Opera Berlin, de
Bayreuther en Salzburger
Festspiele, Schauspiel
Frankfurt, Theater Regensburg,
Residenztheater München en
het Burgtheater Wien. Bij de
Nouvel Opéra Fribourg werkt ze
samen met Julien Chavaz.
www.anneliese.neudecker.net

Echte liefde creëren op toneel?
Dat ontstaat door de kracht
van alle betrokkenen. Totale
harmonie op het podium
garandeert het beste resultaat
en laat de vonk overslaan op het
publiek.’ - Anneliese Neudecker
SANNE OOSTERVINK (NL)
Kostuumontwerp

Nadat Anneliese Neudecker
haar studie toneelvormgeving aan de Academie voor
de Beeldende Kunsten in
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Sanne Oostervink studeerde
in 2011 af aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht,
opleiding Theatervormgeving.
Daaropvolgend haalde ze in
2012 haar diploma kap en grime
aan l’Accademia della Scala
in Milaan. Als kostuum- en
decorontwerpster werkte
zij onder meer aan kindertheatervoorstellingen van Het
Concertgebouw Amsterdam
en aan educatieve voorstellingen van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. In
2015 was zij finalist van de
Dutch Opera Design Award.
Sanne ontwierp kostuums en
decors voor voorstellingen van
onder andere het Amsterdams
Andalusisch Orkest, Bos theaterproducties, Oorkaan en het
Cello Octet Amsterdam. Ook
ontwierp zij kostuums voor de
Barokopera Amsterdam, de
Dutch National Opera Academy
en werkt ze als kap- en
grime-ontwerpster voor de
Nouvel Opéra Fribourg.
www.sanneoostervink.com

‘De liefde en toewijding die ik
stop in het ontwerpen van de
kostuums voor een opera is
groot. Ieder detail en iedere
kleur kies ik met precisie en
zorg. Ik hoop dat de liefde die
ik in mijn werk stop wordt
weerspiegeld op het podium en
gevoeld wordt door het publiek.’
- Sanne Oostervink

PAUL VAN LAAK (NL)
Lichtontwerp

Paul van Laak ontwerpt al
meer dan 30 jaar licht voor
theater-, opera- en muziekvoorstellingen. Hij beschouwt
licht als een extra acteur op het
toneel. Vanuit zijn zienswijze
componeert hij zijn ontwerpen
op het ritme van de muziek
en in relatie tot de inhoud,
de karakters en de locatie. In
2003 startte hij naast studio
paulvanlaak zijn bureau
Atelier81, waarmee hij ook
theatrale lichteffecten creëert
voor andere ‘podia’, zoals
musea, grote architecturale
structuren, openbare ruimtes
en clubs. Daarnaast maakt
hij autonome lichtkunstinstallaties, ontwerpt hij
armaturen en geeft hij
workshops; hij gaf ook les aan
de theaterschool in Rotterdam.
Paul van Laak was betrokken
bij operaproducties van onder
andere De Nationale Opera,
Opera2day, Opera Company
O.T., de Nederlandse Reisopera,
Theatergroep Transparant,
Opera Zuid, het Rotterdams
Theater en Jeugdtheater
Hofplein.
www.paulvanlaak.com

‘Ik daal in naar de innerlijke
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stilte van mijn gevoelens en mijn
passie: namelijk licht en creëren.
Daar bevindt zich een ruimte
zonder ruis en obstakels.’ - Paul
van Laak
JORI KLOMP (NL)
Koorleiding & muzikaleassistentie

‘Liefde is één van de meest
natuurlijke emoties. Als muzikant
streef ik er altijd naar om deze
emotie via muziek zo eerlijk
en open mogelijk te delen. Ik
denk dat het niet nodig is om de
emotie van liefde te overdrijven
of te vergroten. Liefde spreekt
voor zich en muziek is slechts
een communicatiemiddel van
deze emotie.’ - Jori Klomp
ANNEMIEK VAN ELST (NL)
Regie-assistentie & avondregie

Jori Klomp studeerde
Zang en Saxofoon aan het
Conservatorium van Maastricht
en behaalde zijn master Koordirectie aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht. Sinds
2018 is hij als koordirigent en
muzikaal leider verbonden aan
Theater Aachen. Daar is hij ook
muzikaal leider van verschillende
producties. Jori werkte eerder
bij Opera Zuid aan Werther, Die
Zauberflöte en A Quiet Place. Hij
is bovendien artistiek leider van
de Kooracademie Maastricht
en heeft sinds 2020 de leiding
over het Belgisch Nationaal
Jeugdkoor BEvocal. Zelf zingt
hij met regelmaat bij Studium
Chorale o.l.v. Hans Leenders.
Sinds 2021 is hij werkzaam
aan het Conservatorium van
Maastricht, waar hij Koorscholing en Koordirectie doceert
aan de studenten van de
opleiding Docent Muziek.
www.joriklomp.com
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Annemiek is regisseur en maker
van theater en opera. Haar
thuisbasis is Londen, waar ze
haar Masters behaalde aan
de RCSSD, maar ze werkt
ook regelmatig in Europa. Als
regie-assistent werkte ze onder
andere bij Royal Opera House,
Opernhaus Zürich, Nationale
Opera en Ballet, Lyrique-en-Mer,
Teatru Manoel, English National
Opera, en Het Zuidelijk Toneel.
Recentelijk regisseerde zij;
Puccini‘s Gianni Schicchi,
Merikanto’s Helena, Pergolesi’s
La Serva Padrona, Nele Needs A
Holiday, Becoming Mohammed
en No Fixed Abode. Ze werkte
onder meer bij St Paul’s Opera,
Tête-a-Tête Opera, Grimeborn,
Edinburgh Fringe, KVS Brussel,
Pleasance Theatre, Camden
Peoples Theatre en Theater-

festival Boulevard. Daarnaast
was ze ‘staff director’ bij Opera
Up Close en Lyric Hammersmith,
en is ze artistiek directeur van
haar eigen gezelschap And
Many Others.
www.annemiekvanelst.nl

Hoe ik liefde breng op toneel?
Door snacks te brengen, flink te
glimlachen en goed voorbereid
te zijn! – Annemiek van Elst
ANNA EMELIANOVA (RU)
Juliette
Sopraan

Jevgeni Onegin, die ze voor de
Nederlandse Reisopera heeft
gezongen.
www.annaemelianova.com

‘Ik volg de richtlijnen van de
tekst en de muziek van opera’s
die al zoveel liefde in zich
hebben! Ook de ‘Method of
Physical Action’ van Stanislavski,
die ik in Rusland heb bestudeerd,
helpt mij veel om mijn eigen
gevoelens weer te geven in een
verhaal van het personage dat ik
speel.’ - Anna Emelianova
PETER GIJSBERTSEN (NL)
Roméo
Tenor

Sopraan Anna Emelianova begon
haar studie aan de Russische
Academie voor Muziek in haar
geboortestad Moskou.
Vervolgens behaalde ze in 2015
haar Masterdiploma (cum laude)
aan het Conservatorium van
Maastricht. Ze vergrootte haar
kennis en ervaring door deel te
nemen aan het young artists
programma bij de Opera Studio
in Italië. Haar carrière kreeg een
vlucht sinds ze bij Opera Zuid
diverse rollen mocht vertolken,
zoals Musetta in La bohème,
Sophie in Werther en La
Princesse Elsbeth in Fantasio.
Eén van de hoogtepunten uit
haar carrière tot nu toe is de rol
van Tatjana in Tsjaikovski’s
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Peter Gijsbertsen werd in 2018
bekroond met de Nederlandse
Muziekprijs, de hoogste onderscheiding in de klassieke muziek
in ons land. Ook mocht hij de
John Christie Award mee naar
huis nemen en won hij meerdere
prijzen bij het Internationaal
Vocalisten Concours in Den
Bosch. De tenor heeft al vele
(titel)rollen op zijn naam staan,
waaronder Alfredo in Verdi’s La
Traviata, Gonzalve in Ravels
L’heure espagnole en Acis in
Händels Acis and Galatea. Naast
opera zingt hij geregeld
concertrepertoire, zoals de

Matthäus-Passion van Bach met
het Koninklijk Concertgebouworkest en Pulcinella van
Stravinksy met het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Ook nam
Peter meerdere cd’s op met
werken van onder anderen
Strauss, Schubert, Schumann en
Duparc.
www.petergijsbertsen.nl

in Amsterdam. Op operagebied
zong ze de rol van Cherubino
in Mozarts Le Nozze di Figaro
en bij De Nationale Opera
maakte ze haar debuut in de
opera Ritratto van Willem Jeths.
Momenteel zit ze op de Dutch
National Opera Academie.
www.mariawarenberg.com

‘Door je te identificeren met
je personage, door het proces
van het samen creëren van de
opera en – vooral – door in het
moment te zijn, kun je echte
liefde op het toneel brengen.
Liefhebben is een dynamisch,
veranderlijk proces.’ - Maria
Warenbergd’

‘Hoe ik oprechte liefde op het
toneel breng? Door de sopraan
te kussen!’ - Peter Gijsbertsen
MARIA WARENBERG (NL)
Stéphano
Mezzosopraan

RAPHAËLE GREEN (BE)
Gertrude
Mezzosopraan

Bij mezzosopraan Maria
Warenberg zit muziek in
de genen. Op jonge leeftijd
speelde zij al piano en als tiener
kreeg zij haar eerste zangles.
Vervolgens werd ze aangenomen op de School voor
Jong Talent van het Koninklijk
Conservatorium in Den
Haag en in 2021 behaalde
ze haar diploma aan het
Conservatorium van Amsterdam.
Ze werd benoemd tot Classic
Young Master en won de
Miluška Duffková prijs. Maria
trad met liedrepertoire op in
onder meer Het Concertgebouw
en het Muziekgebouw aan ‘t IJ
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Raphaële Green studeerde in
2014 met onderscheiding af aan
het Hoger Instituut voor Muziek
en Pedagogie van Namen
(IMEP). Nadat ze haar opleiding
aan het European Vocal
Department voltooide, vertrok ze
naar de VS, waar ze onder
andere bij de Palm Beach Opera
ervaring opdeed. De mezzosopraan won diverse prijzen,
waaronder de Klassiek Centraal
Award. Ze werkte met

befaamde dirigenten, zoals Alain
Altinoglu en David Stern, en met
bekende regisseurs waaronder
Ivo van Hove, Damiano Michieletto en Olivier Py. In 2019 was
zij deel van het Young Soloists
ensemble van het Opera Ballet
Vlaanderen. Operarollen die ze
inmiddels op haar naam heeft
staan, zijn Carmen van Bizet,
Prins Charmant in Cendrillon van
Massenet en Dryade in Ariadne
auf Naxos van R. Strauss.
Charmant in Cendrillon van
Massenet en Dryade in Ariadne
auf Naxos van R. Strauss.
www.raphaelegreen.com

‘Ik creëer echte liefde met mijn
hart en mijn gevoelens. Ik ga
terug naar emoties die ik had in
situaties die lijken op de emoties
die ik moet verbeelden. Daarna
haal ik ze door het prisma van
mijn personage. Dan laat ik de
emoties van mijn personage
door mijn eigen emoties
stromen. Tot slot kanaliseer ik ze
in de muziek, en verbind ik me
met die emoties terwijl ik op het
podium sta.’ - Raphaële Green
ERIK SLIK (NL)
Tybalt
Tenor
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De Nederlandse tenor Erik Slik
studeerde in Utrecht. Hij maakte
twee seizoenen deel uit van het
Muziektheaterensemble van
Theater & Philharmonie
Thüringen en zong onder meer
bij de Nederlandse Reisopera,
het Opera Forward Festival,
Theater und Philharmonie Essen,
het Holland Festival en De
Nationale Opera Amsterdam.
Zijn repertoire omvat werken
van onder anderen Händel,
Mozart en Britten. Ook wordt
Erik veel gevraagd als solist voor
hedendaagse muziek. Sinds
2014 maakt hij deel uit van
vocaal ensemble Frommermann;
een close-harmony ensemble in
de traditie van de Comedian
Harmonists.
www.erikslik.com

‘Hoe ik echte liefde op het toneel
breng? Wow, moeilijke vraag.
Ik denk dat echt contact, in het
moment zijn en elkaar in de ogen
durven kijken, elementen zijn
die goed werken. Maar iedere
rol vraagt een andere, frisse
benadering, net zoals iedere
collega je kan inspireren om te
acteren op een manier die niet je
standaardmodus zou zijn. Dat is
zo mooi aan live theater. We zijn
heel bevoorrecht om in de opera
te werken, want meestal is de
muziek alleen al zo krachtig dat
het publiek alle emoties op een
heel persoonlijk niveau voelt.’ Erik Slik

en gevoelens voor je tegenspeler weer kunt uitzetten. Dit
kan soms moeilijk zijn. Hoeveel
theaterkoppels kunt u opnoemen
die het niet meer lukte om dit uit
te zetten? Ik zelf ben uiteindelijk
getrouwd met Donna Anna met
wie ik als Don Giovanni ook een
liefdesscène had…’ - Jacques de
Faber

JACQUES DE FABER (NL)
Benvolio
Tenor

Jacques de Faber zit ondanks
zijn jonge leeftijd al lang in
het vak. Hij begon bij het
Rotterdams Jongenskoor,
speelde in verschillende opera’s
bij Opera Ahoy en Jeugdtheater Hofplein. Nadat hij
zijn diploma behaalde aan de
sportacademie van Den Haag,
besloot hij zijn passie te volgen
en studeerde hij zang aan het
Conservatorium in
Maastricht en later ook in
Rome en Utrecht. De tenor
zong sindsdien onder meer bij
het Brussels Operette Theater,
BarokOpera Amsterdam, de
Nederlandse Reisopera en Opera
Nijetrijne. Ook bij Opera Zuid
heeft hij verschillende rollen op
zijn naam staan, waaronder Prins
Yamadori in Madama Butterlfy,
Le Dancaïro in Carmen, Max in
Fantasio en Monostatos in Die
Zauberflöte.
www.jacquesdefaber.nl

‘Liefde op het podium moet
professioneel en geloofwaardig
zijn. Zo geloofwaardig dat het
publiek denkt dat de geliefden
na het applaus samen naar huis
gaan. Maar ook zo professioneel
dat je na het applaus de liefde
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EDWIN FARDINI (FR)
Mercutio
Bariton

De Franse bariton Edwin Fardini
studeerde bij Élène Golgevit aan
het Conservatorium van Parijs.
Hij kreeg al vroeg in zijn carrière
de kans om als solist te werken
met en bij prestigieuze orkesten
en instituten. Zo maakte hij zijn
debuut bij het Teatro alla Scala in
Milaan met de rol van Pâris in
Gounods Roméo et Juliette en
zong hij het Requiem van Brahms
en Schumanns Manfred bij het
Orchestre de Paris. Edwin gaf
ook recitals met pianisten zoals
Anne Le Bozec, Tanguy de Williencourt en Clément Mao-Takacs.

‘Door kwetsbaarheid, betrokkenheid en een diepe, maar subtiele
aandacht voor de geliefde te
verbeelden, probeer ik oprechte
liefde op het toneel te creëren.’Edwin Fardini

Dat kan een heel romantisch
moment in mijn liefdesleven zijn,
of een van de vele momenten in
mijn kindertijd waarop ik liefde
ervaarde en deze ontving met
dat kinderlijke, lichamelijk
opwekkende gevoel van
verrassing en vreugde.’ - Rick
Zwart

RICK ZWART (GB-NL)
Pâris
Bariton

HUUB CLAESSENS (NL)
Frère Laurent
Bas
De Brits-Nederlandse bariton
Rick Zwart begon zijn zangstudie
aan het Conservatorium van
Amsterdam. Daar deed hij nog
tijdens zijn bacheloropleiding
ervaring op bij de Dutch National
Opera Academy en de Opera
Studio Nederland. Hij studeerde
verder aan de Guildhall School of
Music & Drama in Londen,
dompelde zich onder in de Britse
muziekcultuur en behaalde zijn
Masters of Music en
Performance (met onderscheiding). Hij maakte zijn
debuut bij de Royal Opera House
in Massenets Werther.
Inmiddels omvat zijn repertoire
rollen als Figaro in Le nozze di
Figaro, Don Alfonso in Così fan
tutte, Publio in La clemenza di
Tito en Aeneas in Dido and
Aeneas. Ook zingt hij geregeld
concerten en oratoria en is hij
actief in muziektheaterproducties.
www.rickzwart.nl

‘Het gevoel van echte liefde is
een gelukkig en warm gevoel.
Om dit gevoel op het toneel over
te brengen, ga ik terug naar een
moment waarop ik dit sterk
voelde in mijn persoonlijke leven.
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Huub Claessens studeerde
solozang, saxofoon en opera aan
het Conservatorium van
Maastricht. Nadat hij deze
opleidingen cum laude afsloot,
vielen hem diverse prijzen ten
deel. Zo werd hij derde laureaat
van de Koningin Elizabeth
Wedstrijd voor Zang (Brussel) en
ontving hij de Europese prijs
voor het kunstlied. Met de
wereldpremière van Penderecki’s Die Schwarze Maske tijdens
de Salzburger Festspiele van
1986 nam zijn carrière een
vlucht; vele wereldpremières
volgden bij onder andere de
Nederlandse Reisopera, de
Vlaamse Opera, De Wiener
Staatsoper en de Koninklijke
Muntschouwburg in Brussel.
Naast opera zingt de bas-bariton
ook concertrepertoire, onder
meer Die Schöpfung van Haydn,

Ein deutsches Requiem van
Brahms en de Requiems van
Mozart, Fauré en Verdi.
Daarnaast slaat hij steeds meer
zijn vleugels uit als jazz-vocalist;
in 2022 verzorgt hij zijn elfde
soloprogramma in Jazzland
Vienna.
www.youtube.com/c/HuubClaessens

‘Hoe breng je oprechte liefde op
het toneel? Hierop heb ik maar
één kort antwoord: Voel de
muziek!’ - Huub Claessens
SÉVAG TACHDJIAN (FR)
Grégorio
Bariton

Cenerentola. Onder zijn recente
concertoptredens waren
Händels Dixit Dominus, Mozarts
Krönungsmesse en Rossini’s
Petite Messe Solennelle.
www.sevagtachdjian.book.fr

Diderot zei: “De tranen van het
publiek komen uit het hart, die
van de acteur uit de hersenen.”
Als het om tranen of liefde
gaat in de opera, dan gaat het
om het vinden van authenticiteit in de meest kunstmatige
artistieke vorm. Het gaat erom
de natuurlijkheid en spontaniteit
van de liefde te vinden, ondanks
de enscenering, de zang, het
tempo, enz. Alles is uitgedacht,
maar het moet spontaan lijken
en alsof het op het moment zelf
bedacht is! - Sévag Tachdjian
MARCEL VAN DIEREN (NL)
Capulet
Bas

Na zijn masters in moderne
literatuur aan de Sorbonne en
journalistiek in Straatsburg
besloot Sévag Tachdjian zijn
passie te volgen en studeerde hij
zang in Lyon, bij Françoise Pollet.
De bas-bariton perfectioneerde
zijn vaardigheden in Salzburg
en München, onder anderen
bij Rudolf Piernay, Wolfgang
Brendel, Anna Tomowa-Sintow en Helen Donath. Operarollen die ondertussen tot zijn
repertoire behoren zijn Marullo
in Rigoletto, Baron Douphol in
La Traviata, Zuniga en Escamillo
in Carmen en Alidoro in La
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Bariton Marcel van Dieren
studeerde klassieke solozang
aan het Conservatorium in
Tilburg en bij de Limburgse zangpedagoge Gemma Visser. Hij
heeft vele opera-, operette- en
musicalrollen vertolkt bij onder
meer Opera Zuid, Opera Spanga,
BarokOpera Amsterdam en
de Duitse operahuizen in

Wuppertal en Hagen. Tot zijn
belangrijkste rollen horen de
titelrol in Macbeth, Germont
in La Traviata, Escamillo in
Carmen, Marcello in La Bohème,
Eisenstein in Die Fledermaus,
en Tonio in Pagliacci. Ook is
hij actief als oratorium- en
concertzanger in werken als
de Requiems van Fauré en
Brahms, Bachs MatthäusPassion, Johannes Passion
en Weihnachtsoratorium
en Rossini’s Petite Messe
Solennelle. Daarnaast werkt
Marcel als zang- en lifecoach
en is hij adviseur van het Fonds
Podiumkunsten.
www.marcelvandieren.com

‘Ik vind het belangrijk om
oprecht aandacht, respect en
liefde te ervaren tussen mijzelf
en anderen op de bühne. Jezelf
op geen enkele manier meer of
minder voelen dan de anderen
en samen prachtige verhalen
over het voetlicht brengen. Dan
voel ik ‘liefde’ op de bühne en
dat voelt het publiek volgens mij
ook!’ - Marcel van Dieren
JESKE DE HAART (NL)
Le Duc
Mezzosopraan

Jeske de Haart studeert
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momenteel aan het
Conservatorium van Maastricht
en bereidt zich voor op haar
eindexamen aan het einde van
dit jaar. Zij zingt zowel Lied als
Opera en haar repertoire is zeer
gevarieerd, van barok tot hedendaagse werken. In 2021 nam zij
deel aan het Jeunesses
Musicales operaproject in
Weikersheim, waar zij als koorlid
meezong met Carmen.
Afgelopen seizoen deed zij
ervaring op in de projecten van
het Conservatorium Maastricht,
als koorlid in L’elisir d’amore van
Donizetti. Dit seizoen zal zij nog
te zien zijn als Moth in A
Midsummer Night’s Dream van
Britten bij Opera Zuid.

‘Ik geloof dat er veel
verschillende manieren zijn
waarop je van iemand kan
houden. Het hangt allemaal
af van het soort relatie dat de
personages met elkaar hebben.
Ik kijk dus altijd naar het type
relatie van de personages;
of het nu een opbloeiende
liefdesrelatie is, een huwelijk,
een familieband of vriendschap.
Dan kijk ik naar het materiaal dat
ik voor me heb, welke emoties
dat oproept en wat ik ermee
wil uitdrukken. Als ik eenmaal
een duidelijk beeld heb van wat
ik tot uitdrukking wil brengen,
kijk ik naar hoe ik dit soort liefde
zelf ervaar. Vervolgens probeer
ik die liefde zoveel mogelijk in
mijn personage te kanaliseren.’ Jeske de Haart

PHILHARMONIE
ZUIDNEDERLAND
orkest

De philharmonie zuidnederland
raakt mensen met klassieke
muziek. Het gezelschap staat
bekend als hét professionele symfonieorkest van ZuidNederland en zoekt de
verbinding met alle inwoners
van Noord-Brabant, Limburg
en Zeeland. Dit krijgt
philharmonie zuidnederland voor
elkaar door een rijk scala aan
activiteiten. Van grote
symfonische concerten met
geliefde repertoirestukken in
de concertzalen tot nieuwe
concertformules op
onverwachte locaties. Van
Carnavalsconcerten tot filmprojecten. En van eeuwenoude
meesterwerken tot spannende
wereldpremières, business
events én educatieve projecten.
De philharmonie zuidnederland is
een orkest van en voor iedereen:
een bruisend gezelschap dat
altijd en overal met bevlogen
musici én stafleden maatwerk
levert op het hoogste niveau.
Onder leiding van intendant
Stefan Rosu is philharmonie zuidnederland een orkest dat doorlopend haar grenzen verlegt.
philharmoniezuidnederland.nl
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VRIENDEN & GULLE GEVERS
Opera Zuid brengt opera die
raakt, verwondert en vervoert,
vanuit de onuitputtelijke
verbeeldingskracht van de mens.
Toptalenten staan bij ons hand
in hand met gevestigde namen
op het toneel. U zorgt ervoor dat
deze talenten een podium krijgen
en zich kunnen ontwikkelen. Als
Vriend van Opera Zuid wordt u
niet alleen lid van onze operagemeenschap, u maakt onze
producties van dichtbij mee.
Voor meer informatie kijk op
www.operazuid.nl/vrienden
of neem contact op via
vrienden@operazuid.nl
Liever eenmalig schenken?
Dat kan!
Maak uw donatie over via
NL67 RABO 0119 4305 84
of doneer via onderstaande
QR code.
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'I WOULD NOT WISH
ANOTHER COMPANION
BUT YOU.'
~ William Shakespeare ~
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PRODUCTIEMEDEWERKERS
PRODUCTIETEAM

ORKEST

Productieleiding Lotte Lindelauff
Productie-assistent Joep Hupperetz
Voorstellingsleiding Jossie van Dongen
Voorstellingsleiding-assistent Anna
Mathioudaki (stagiair)
Avondregie Annemiek van Elst
Repetitor Wilko Jordens
Partituren advies Pierre Vyncke
Taalcoaching Olivier Lalouette
Koormanager Chris Riteco
Technische realisatie Rudy van Wijk,
Sylvain Smeets, Mick Höfelmann
Voorstellingstechniek Mathijs Francot,
Paul Francot, Paul Hendrix, Kevin
Liedekerken, Sam Collins (stagiair)
Bediening licht MartinJan Gaasbeek
Rekwisieten Nathalie Smeets
Kap & grime Pilo Pilkes, Roxane
Zandijk, Andrej Gabron, Laurèl van
Eijndt (stagiair), Amber Vos (stagiair)
Kleders John Meertens, Brit Gennissen
Titelregie Joep Hupperetz
Bediening boventiteling Aiske Fonda
Catering Manny’s Kitchen

1e viool Lei Wang, Wilfred Sassen,
Malgorzata Michalik, Geertje Podevyn,
Violetta Calin-Carstea, Eva Niziol,
Francine Gérardy, Justinas Kaunas,
Hannah Padmore
2e viool Ana Nedobora Ivanova,
Kaori Oshita, Siana Dragneva, Pascal
Pregardien, Roland van Mil, Christina
Büttner, Claudia Boumans
Altviool Alès Hrdlicka, Elizabet Derrac
Rus, Erika de Laat, Anne Buijs, Aurora
Cano Soto, Joanne Wigmans
Cello Gabriel Arias Luna, Claudia
Heimonen, Joep Willems, Marc
Knippenberg
Contrabas Wouter Swinkels, Lisa Blok,
Uli Winz
Fluit Alice Poulussen, Sofie Verbeeck
Hobo Alexander van Eerdewijk, Inge
Ariesen
Klarinet Roger Debougnoux, Roger
Niese
Fagot Jolanda Wolters, Kaspar
Snikkers
Hoorn Christiaan Moolenaars, Jaap van
Wershoven, Steven Minken, Thomas
Baumgartel
Trompet Ramon Wolkenfelt, Niek
Jacobs
Trombone Lode Smeets, Sandor
Hendriks, Mark Boonstra
Pauken/slagwerk Raymond Spons,
Frank Nelissen, Kobus Prins, Tim
Verstegen, Koen Slootmans
Harp Marieke Schoenmakers

KOOR
Sopranen Veronika Akhmetchina, Els
Bongers, Eva Diederix, Sophie Colin,
Neele Jacobsen
Alten Bibi Ortjens, Ellen van Beek,
Hansje van Welbergen, Florine Vogel,
Luisa Kop
Tenoren Bram van Uum, Ger Kreukniet,
Kees de Groot, Dean Parker, Pascal
Franssen, Jacques de Faber
Bassen Galen Dole, Kyle Bejnerowicz,
Rick van den Belt, Raoul Reimersdal,
Chris Riteco, Rick Zwart
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MEDEWERKERS OPERA ZUID

RAAD VAN TOEZICHT

Intendant Waut Koeken
Uitvoerend producent Rudy van Wijk
Hoofd bedrijfsvoering en financiën Ton
Coenen
Hoofd publiekswerking en commercie
Jurjen Toepoel
Managementassistent Anouk van den
Driest
Productieleider & artistiek
administrateur Lotte Lindelauff
Productieassistent & dramaturg Joep
Hupperetz
Coördinator techniek Sylvain Smeets
Rekwisiteur & coördinator vrijwillige
inzet Nathalie Smeets
Coördinator marketing &
communicatie Fanny Bartels
Medewerkers marketing &
communicatie Leana Bekker, Kyra
Bertram (stagiair)
Pers & communicatie Tia Schutrups
Hoofd kostuumatelier Leo van den
Boorn
Assistent hoofd kostuumatelier Ben
van Buuren
Medewerkers kostuumatelier John
Meertens, Anny Krutzen, Gea Wijnen,
Brit Gennissen, Moana Aliza Schramm
(stagiair)
Algemeen facilitair medewerker
Sophie Scarrott
Huismeester Mick Höfelmann

Voorzitter Dhr. mr. J.F.M. Heuvelmans
Penningmeester Mw. G.M.J.M.
Stratermans
Raadslid Mw. P.J.M.G. Blanksma-van
den Heuvel
Raadslid Dhr. mr. L.B. Langevoort
Raadslid Dhr. A. van Dijk
Raadslid Mw. S. Goetgeluk
Raadslid Drs. mr. M. R. Kagenaar
Ere-voorzitter Dhr. dr. ir. H.P.M. Kivits
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COLOFON
Eindredactie Opera Zuid
Interviews Manon Berns
Redactie Karin Theunissen
Fotografie Bjorn Frins, Joost Milde,
G. Bros, Hans-Peter van Velthoven,
Nienke van Denderen, Sjef Frijns,
Julien Chavaillaz, Nikki Harris
Vormgeving Chris Lemmens Kloroform

A MIDSUMMER NIGHT’S
DREAM
Shakespeare schreef Romeo and
Juliet en A Midsummer Night’s
Dream rond dezelfde tijd.
Beide werken zijn met elkaar
verbonden door de Griekse
mythe van Pyramus en Thisbe.

over de verwarring en betovering van de liefde. Te midden
van al deze amoureuze misverstanden voeren enkele
arbeiders de liefdestragedie van
Pyramus en Thisbe op tijdens een
bruiloft. Waar er in het originele
verhaal geen oplossing is voor
het grote probleem van de
geliefden die niet samen mogen
zijn, komt in A Midsummer
Night’s Dream uiteindelijk alles
goed en wordt deze nacht ondanks of dankzij het toversap
- een uitbundige viering van
liefde en leven. Regisseur Ola
Mafalaani debuteert bij Opera
Zuid en maakt van Brittens
opera een feest voor alle
zintuigen. Mis deze betoverende,
zintuigenprikkelende midzomernachtdroom niet…
TOURNEE:
22 mei > 18 juni 2022

Pyramus en Thisbe zijn dolverliefd op elkaar, ze mogen
echter van hun vaders niet met
elkaar trouwen. Op een nacht
spreken ze af, maar door een
noodlottig misverstand met een
leeuw en een bebloede sluier
besluit Pyramus zich van het
leven te beroven, waarna Thisbe
geen andere uitweg ziet zich
ook op zijn zwaard te storten.
Het is duidelijk hoe Roméo and
Juliet is gebaseerd op deze
mythe, maar in A Midsummer
Night’s Dream zorgt het
tragische verhaal voor een heel
andere uitkomst. A Midsummer
Night’s Dream is een bitterzoete
komedie over liefde en ontrouw,
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reserveer nu alvast uw kaarten:
www.operazuid.nl

Met dank aan Vrienden van Opera Zuid, subsidiënten en sponsoren:

www.operazuid.nl

